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Łódź, dnia 15.10.2021 r. 

ŁKA.ZIZ.271.389.2021 

(Nr rej. 1208/2021) 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 

zamówienia sektorowego 

 

Dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę gadżetów 

promocyjnych (oznaczenie sprawy: ŁKA.ZIZ.271.389.2021) - dalej: Postępowanie 

 

Działając na podstawie art. 22 ust. 5 i 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 

w „ŁKA” sp. z o.o. (dalej: Regulamin ŁKA) Zamawiający informuje, że w Postępowaniu jw. wpłynęły 

następujące zapytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu i udziela na nie następujących 

wyjaśnień: 

Zapytanie nr 1  

Pytanie do Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia: 

Część II (Grupa 2) 

pkt. 10 – Eko Lunchbox 

pkt. 16 – Eko kubek 

Pojemnik na lunch oraz kubek wykonane z włókna bambusowego i PP są w tej chwili niedostępne. 

Produkty wyprodukowane z połączenia bambusa i plastiku lub słomy pszenicznej i plastiku i zostały 

wyprodukowane z myślą o kontakcie z żywnością, zostały tymczasowo wycofane ze sprzedaży, ze 

względu na nowo wprowadzoną dyrektywę Unii Europejskiej. Proszę zatem o zgodę zastąpienia go 

pojemnikiem wykonanym z innego materiału. 

Proszę o podanie produktów, którymi moglibyśmy zastąpić te produktu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 22 ust. 7 Regulaminu ŁKA 

dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób: 

1. Załącznik nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu, Część II (Grupa 2), pkt 10 Eko Lunchbox (500 szt.), 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

10. Eko lunchbox (500 szt.) 

Pudełko z jedną komorą, 1 widelcem, 1 nożem i z przykrywką, produkty wykonane: 

a) w 50% (+/- 20%) z włókna bambusowego i 50% PP (+/- 20%) albo  

b) w całości z plastiku.  

W komplecie gumka do mocowania sztućców o szerokości od 2 cm do 6,5 cm. Wymiary: 16,5cm 

(+/- 2 cm) x 11cm (+/- 2 cm) x 5 cm (+/- 1,5 cm). Znakowanie nadruk jeden kolor w jednym miejscu 
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– kolor i miejsce nadruku do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Kolor 

pudełka oraz sztućców (ten sam kolor pudełka oraz sztućców): 

a) naturalny (w przypadku produktów wykonanych w 50% (+/- 20%) z włókna bambusowego i 50% 

PP (+/- 20%) albo 

b) biały (w przypadku produktów wykonanych w całości z plastiku). 

 Produkt pakowany w folie.  

2. Załącznik nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu, Część II (Grupa 2), pkt 16 Eko Kubek (500 szt.), 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

16. Eko kubek (500 szt.) 

Kubek jednościenny wykonany: 

a) w 50% (+/- 20%) z włókna bambusowego i w 50% (+/- 20%) z PP albo  

b) w całości z plastiku,  

z silikonowym uchwytem oraz silikonowym zamknięciem wraz z otworem do picia. Pojemność 350 

ml (+/- 50 ml). Wymiary: średnica 9 cm x wysokość 11 cm (wszystkie wymiary +/-1,5 cm). Każdy 

kubek pakowany w pudełko kartonowe o grubości od 0,9 mm do 2 mm, wielkością dostosowane 

do produktu. Znakowanie: nadruk w jednym miejscu jeden kolor - kolor i miejsce nadruku do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Kolor kubka oraz pozostałych 

elementów (silikonowe: uchwyt i zamknięcie wraz z otworem do picia) – czerwony albo kolor kubka 

biały, kolor pozostałych elementów (silikonowe: uchwyt i zamknięcie wraz z otworem do picia) 

czerwony.  

Zapytanie nr 2  

Czy w przypadku wymaganego załącznika numer 7 dokument potwierdzający, że ww. dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie może być dokumentem WZ (wydanie zewnętrzne 

potwierdzające wysyłkę klapków do klienta)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokument potwierdzający wydanie zewnętrzne nie jest dokumentem, 

o którym mowa w pkt VI.1.2 Ogłoszenia o zamówieniu, ponieważ nie potwierdza, że dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. Dokumentem, o którym mowa w pkt VI.1.2 Ogłoszenia 

o zamówieniu jest dokument, z którego treści będzie wprost wynikało należyte 

wykonanie/wykonywanie dostaw, a nie dokument potwierdzający jedynie sam fakt dostawy. 

Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie/wykonywanie dostaw są w szczególności 

referencje wystawione przez odbiorcę dostaw. 

Zapytanie nr 3  

Mając na uwadze [nawiązanie do zapytania nr 2] chciałbym dopytać, czy takowym potwierdzeniem 

mogą być przykładowo FV zaliczkowe wystawione klientowi? Na FV znajdują się wszelkie niezbędne 

informacje. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 2 - FV zaliczkowa nie stanowi 

potwierdzenia należytego wykonania dostawy. 

Ponadto, działając na podstawie art. 22 ust. 7 Regulaminu ŁKA Zamawiający dokonuje zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób: 

1. Pkt IV Ogłoszenia o zamówieniu, ppkt 1.1. (termin wykonania zamówienia dla części I zamówienia) 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

1.1. część I zamówienia – do 10 grudnia 2021 roku; 

 

2. Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o zamówieniu, § 4 ust. 7, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany i dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie:17  

a) część I zamówienia: do dn. 10.12.2021 r. 

b) część II - IV zamówienia: do dn. 22.12.2021 r. 

 

Zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu są wiążące dla Wykonawców i należy 

je uwzględnić w przygotowywanych ofertach. 
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